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nuodėmklausiai kaip Ir Žmonšs yra ne
vienodi: gali pati uolds, gali būti apsilei
dę | gali tavo pareigą atlikti gerai, gali* i 
ją^iūreti prš pirštus", kaip sakoma. Bšl to, 
norint gerai priimti atgailos sakramentą, 
tikaiingo juos skirstyti į garus ir blogus 
naodtaklaaaiaa. Penitentai iš tikrąją ir skiri 
to j tas dvi rūšis savo nttodtaklausius, nes 
jie ne paa kiekvieną pasitaikiusį eina išpa
žinties, o renkasi. Tačiau tas skirstymasis 
ir rinkimasis daugumoje neatitinka objakty
vaus kunigo gerumo ir tinkamumo išpažinčiai 
klausyti, o atliekamas Žiūrint savo subjekty
vią išrogaviną: patogumo, lengvumo, greitumo 
išpažinti atlikti ir kitą psšalinią priežas- 
čią. tisam pamokslėlyje aš noria paliesti 
vieną dalyką, kuria penitentą yra rišamas su 
ją nuomone, blogu nuodėmklausiu ir jiems ne
ša daug Žalos. Tas dalykas yra pyktis mat 
nuodėmklausio, kas supranta, kas yra nuodėm
klausio ir kas yra pyktis, tam gali atrodyti 
keista,kaip tie dalykai gali sueiti 1 krūvą. 
Tačiau tas reiškinys yra labai dažnas daly
kas tikinčiąją gyvenime ir apie jį reikia tu
rėti teisingą nuomonę. Tad aš ir pastačiau 
klausimąt ar galima pykti ant nuodėmklausio?
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Pykti mes pripratę ir su tuo taip apsi
pratę, tad nebelaikome net dideliu dalytu.Ir 
pateisinti čia sakome savos "mano nervai su
gedę". kai šitai j* išgirsti, ir juokas ima, 
ir keistai atrodo: lyg tarytum tie nervai bu- 
tą supuvf. daigu jie butą supuvę, nutrūkę, 
tai pagal tokį keistą samprotavimą, nei pyk
čio neoegalštąsk* bdflti, nes per ką gi jis 
beišlįs, jei nervai jau netikę jo laidininkai.



Taigi, mes pykstame, geug pykstame ir save 
dar teisinama, užuot reikalą taisę. Bet Bis 
reikia priminti, jog pyktis yra ne bite koks 
menkniekis, o viena iš vadinamųjų didžiųjų 
nuodėmių, ir įrėžyta jų eilėje ne paskutinė
je vietoje, išganytojas įspėjoi "Jūs girdėjo
te, tad seniesiems pasakytai **oažmnži, o 
kas užmuštų, bus pasmerktas teisman, ai gi 
jums sakant "Kiekvienas, kuris pyksta ant sa
vo brolio, bos pasmerktas teisme. Kas gi sa
kytų s«vo broliui* raka, bas pasmerktas tė
ty boję. 0 tas sakytus įproti! šus pasmerk
tas j pragaro ugnį" /Mt .5,21-<^V. Ir tai vi
siškai suprantama, nes didžiausios Įstatymas 
yra meiles įstatymas. "Jds girdėjote, tad bu
vo pasakytai "kalėsi savo art imą... AŠ gi jums 
sakau* kylėkite savo neprietelius, gero da
rykite tiems,kurie jūsų nekenčia, ir melski
tės ui persekiojančius ir Šmeižiančius jas, 
kad būtamate valkai savo Tėvo, esančio dangu
je, kuris leidžia saulei tekėti ant gerųjų 
ir piktųjų, ir lydina ant teisiųjų ir netei
siųjų. «es, jei jūs mylite tuos,kurie jas 
myli, kokį turėsite užmokestį? Argi ir mui
tininkai tai nedaro? Ir jei jūs sveikinate 
tik savo brolius, ką jūs viršaus darote? 
argi ir pagonys tai nedaro?/ Mt.5,4J-47/. 
Taigi, klausimas išspręstas ir tai didelei 
pikčiurnų nenaudai.

Savaime suprantama, jog be priežasties 
žmonės nepyksta. Nors labai dažnai pykstame 
visai be priežasties, nes žmogus tik taip 
sūkio, kad gali būti ir toks "reikalas" - 
reikalas pykti, bet paprastai pykstama tada, 
kai artimas padaro kokią nors skriaudą tik
rą ar tik tariamą, tai yre tik įsivelėdavus, 
kad padaryta skriauda, regėliau, gali būti 
ir ii tiesų tikrų skriaudų, dėl korių žmonių 
pyktis, nors ir neleistinas, bet dar gali 
būti pateisinamas, nes gali būti ir yra tikrai



oi ogų žmonių, kurie nitų skriaudomis gyve
ns, račiau, koks skriaudikas gali būti mū
sų nuomdndėmklausis? ar jis gali norėti 
«uu blogo ir ji daryti? **eigu toks atsi
rastų, tai jis būtų tikrai sugriuvęs žmo- 
Jus ir dsug blogesnis ui visos kitus niek
us. i'algl, net neįsivaizduojame nes nuo

dėmklausio, koris norltų savo penitentą sp
rogti. ii pavydo jam garą vietą atimti, su
ardyti gražią Šeimą ar ką kitą panašaus pa
daryti, ką padaro tikrieji misų skriaudi
kai. Priešingai. Jis mums tegali padaryti 
tik gera: padėti sutvarkyti patį svarbiau
sią sAsų reikalą: susitaikyti su Dievu,grą
žint i mums prarastąjį dangų, pasalinti gre
siantį pragarą. 0 jkiek penitentų yra savo 
nuodėmklausiais nepatenkinti/ *>iek jų tik
tai ant jų pyksta? Jel su jais nenori su
sitikti, nenori pasisveikinti, nenori kal
bėti, ui poros žingsnių įžūliai nusisuka 
visiškai igaoruodami, nors jis yrabuvęs jų 
nuodėmklausis, o kas svarbiausia, visada jis 
į±m jiems lieka kunigas. weigu jis nebūtų 
su jxo turėję reikalų kaip su nuodėmklausiu, 
jie jį pažintų kaip vieną iŠ kunigų ir ro
dytų jam įprastus pagarbos ženklus, kaip 
tai daro ir kitiems. Tačiau jis buvo jų 
nuodėmklausio, jie ant jo už kažką užpyko 
ir dabar jaučiasi galį jam atgręžti užpaka
lį. Daugelis dar ir tais neapykantos ženk
lais nepasitenkins. Jie eina ir pasakoja 
visiems, koks jis yra blogas, kaip labai 
juos nuskriaudęs, išbaręs, nedavęs Išriši
mo ir t.t. Žodžiu, parodo visus pykčio Ženk
lus prieš savo buvusį nuodėmklausį, kaip 
parodytų priej kitą tikrą skriaudiką. O už 
ką ir ant ao jie pykstą? Už ką? Už tai, 
kad atsirado kunigas, kuris jiems išpažin
tyje pasakė visą tiesą į akis, ko iki šiol 
niekas jiems nepasakė. Už tai kad uždraudė
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•a kai kuo susitiKinėti. Už tai, kad pegrą- 
s Ino neduosiąs išrišimo, nes nenorįs bend
rauti Jų daromose niekšybėse. yž tai, kad 
nepadarė pagal Jų užmačią, Kad nepadarė 
taip, Kaip norėjo. Už tai, kad neitojo dran
ga su Jais paamsrkti Jų priedų. UŽ tai,kad 
pareikalavo Jiems et leisti. Už tai, kad ne
leido dažnai priiminėti šv.Komunijos, nes 
nusprendė, Jog neverti to. Už tai, kad pa
daro pastabą, kodėl neina ilgai išpažinčių, 
kodėl 2O->O natų Jas atidėlioja. UŽ tai, 
kad atsisako duoti išrišimą už suslmetimą, 
sudarytą moterystę pas kitos tikybos avasi- 
ninuą ir t.t. čia sunku išvardyti tą daugy
bę atvejų, kokio gali pasitaikyti ir pasi
taiko. Ir Juo asmuo būna arčiau bažnyčios, 
arčiau kunigų, tuo yra įžūlesnis, nos Jis 
manosi esąs nuodėmklausiui ne tik lygua,bet 
gerokai už Jį aukštesnis. Jis Jaučiasi tur 
rįa teisę ir galią pakamanduoti net ir Jį. 
tas gi įžūlumas čia bdna toks didelis, kad 
nieko nereiškia ir didžiausias nuodėmklau
sio švelnumas ir nuoširdumas, nieko nereiš
kia tikras prietallškumas, nieko nereiškia 
nuodėmklausio moralinė asmenybė ar Jo išsi
mokslinimas. Zisi tie dalykai vienu mostu 
nutariami šalin ir Jis pastatomas prie gė
dos stulpo. Jis bjaurojamas kaip tik begali 
būti ^bjauriau ir žmogus nesijaučia akt sa
vo sąžinės nei dulkelės. Riešingai. Jis 
Jaučiasi visiškai tvarkoje ir net kasdieną 
vaikščioja prie Komunijos, priėjęs, žinoma, 
šventvagiškos išpažinties pas tokį kunigą, 
kuris į tokius dalykus nesigilina, o paga
liau ir nešino, ką Jo atleistas penitentas 
išdarinėja su kitu tokiu pat kunigu.

Ir pasidaro tam žangu! patys balsiau
si dalykaii tolimesni vis blėgesni už pir
muosius. xenai darosi šventvagystės po 
Šventvagysčių, Išniekinimai po išniekinimų.
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žangaus sąžinė ir širdispasidarė akmeninė 
ir visiškai Buveinėja, nes Ji sumaišo šven
čiausius dalykas au pačiais Diegiau a tais. 
Jds, manau, atsimenate 'Tristaus pasisakymą 
apie panašaus elgesio farlalaJus. Jie puolė 
Išganytoją už įvairiausius dalytus* priems- 
darni Jas pačias baisiausias Kaltes. Jis ir 
vienaip Jiem aiškins* ir Kitaip, nieko nepa
dėjo. Tie žmonės buvo Jau tiek suniekšėję, 
kad net Jau paties Dievo žodis Jų Jau nebe- 
pajudino iš blogybės. xr tada Jis pasakė 
balsų prilyginimą. Štai Jis. "Nešvarioji 
dvasia išėjus iŠ žmogaus, vaikščioja sauso
se vietose, ieškodama atilsio, neradus Ji 
sakot Urįšiu į savo namus* iš kur išėjau, 
atėjusi Ji randa Juos iššluotus ir papuoš
tus. Tuomet Ji eina* pasiima su savim septy
nias kitas dvasias* ouktesnes už save* ir 
atėjusios Jos gyvena tenai. Ir taip paskui 
darosi tam žmogui blogiau negu pirma" /Ik. 
11,24-20/. Šitaip, kaip tik pasidaro su vi
sais tais, kurie pyksta ant savo nuodėm
klausio.
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aš pasakiau, kurie pynėta ant savo nuo
dėmklausio” šį dalyką reikia įsidėmėti.**ei
gų negalima pykti ant šiaip žmogaus, nors 
Jis mums bdtų ir skriaudą padaręs, tai Juo 
abiau ant nuodėmklausio, turis Jokios mums 

skriaudos nepadaro,o yra Dievo pastatytas 
mums absoliučiu teisėju visuose dalykuose, 
kurie liečia išganymą. «nt nuodėmklausio 
pykti negalima. Ir kas ant Jo pyksta, tas 
dešimteriopai nusideda* negu tas, kas pyks
ta ant savo brolio. Apie nuodėmklausius iš
ganytojas pasakė: "Ką surišite žemėje* bus 
suršišta ir danguje, ir ką atrišite žemėje* 
bus atrišta ir danguje" / /. Apie
Juos pasakė,kai kalbėjo: "Kas Jūsų klauso, 
tas manęs klauso: kas Jus niekina,tas mane
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niekina. Kas mane niekina, tas ne mane n ie
timi, o Tėvą,kuris danguje ir yra mane 
siuntęs" / /. ^igi, štai su
tuo nesikalbame, kam atsukamas užpakalis, 
ant ko pykstama. Mums- kunigams, savo gur
bas naru ko ginti nuo tokių tikinčiųjų, nes 
pats Dievas pažadėjo su jais susitvarkyti. 
Tačiau jiems reikia apie tai pagalvoti.Nes 
kas prie to kunigus niekinimo pripranta, 
jis visą savo gyvenimą tuo užsiima ir sąs
kaitos su Dievu gali būti baisios. O bai
sios jos dėl to, kad jų blėgybė darosi pa
čiame tame dalyke, kur ji turi būti naiki
namai atgailos sakramente, jeigu kunigas 
išpažintyje atiduoda žmogui *širdį ir sielą, 
jeigu jis jam kalba kaip brolis ar tavas, 
pagaliau ir kaip Dievo pastatytas teisėjas 
apie jo ar jos išganymą, o visi tie daly
kai atmetami, tai kur gi toks ar tokia be
gali gauti išganymą. Pas Dievą jie išrišimą 
gaus? Ne. fui daryti yra pavestu jų nuodėm- 
alauslššui. O kad tokie, darydami šią niek
šybę, eina išpažinties pas sau patinkamus 
ar savo pačių apmeluotus kitus kunigus ir 
gauna vadinamas "išrišimus", tai jie tik 
savo apgaudinėja, nes kol Šitokio dalykai 
dedasi Žmogaus sieloje, nekalbant jau apie 
išorinius dalykus, kurio daugeli suvedžio
ja ir piktina, jiems išrišimai negalimi gau
ti. Tai tušČijs kunigo apgavimas ir savęs d 
apsigavimas. eigų tas dalykas,jo kunigų 
niekinimas ir'visoks boikotas neoštų Dievo 
akyse svarbus dalykas, jis nebūtų taip bale* 
šiai jo

^oigu gi Dievas apie tai kalba vieną, 
o toks suĮŽulėjęs tikintysis mano ir daro 
visai priešingai, tai nejaugi jis gali iš 
Dievo tikėtis atleidimo? Q juk jia Įsakė 
mylėti net tiaros savo priešus, kada čia 
nekenčiamas jo pateptasis, jo pastatytasis
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Kunigas. O jau i>.*staty»e lievas yra sakąs 
apie Kunigo niekinimą: "Kas jus paliečia* 
tas palliačia akies Išlytą* / /. ir
juo baisiau, tad čia Kunigas būna visiškai 
nesaltas. Ir juo baisiau* kad šitie dalykai 
atsitinka tada ii- tisas, kada ir kas stro
piausiai atlieka saro pareigą: nori uiklrs 
oi kelią nuodėmei. xai juo baisiau, kad Ši
tai paprastai daro vadinasi "bažnyčios" šso- 
nės; tokie, kurie kasdieną sėdi o levo na- 
ffluose ir priima Švenčiausiąjį. Tuo baisiau, 
dėl to, kad jie savo apakinę nebemato savo 
darbą baisumo.

O aš jums pasakiau visiens ir visas 
jdsą gyvenimui ir jdsų amžinybei: ant nuo
dėmklausio pykti negalima ir kas ant jo 
pyksta, tas prakeiktas. ansn.
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